Kære forældre og fagpersoner
Der har på det seneste været en del presseomtale af videochatsiden/app´en Ome.tv (eks.
https://www.tveast.dk/artikel/man-tror-det-henvender-sig-til-boern-men-det-goer-det-ikke )
Det er SSP-teamets opfattelse, at denne tjeneste i øjeblikket er en trend blandt børn og unge her i
kommunen og har en vis udbredelse - ligesom det er tilfældet flere andre steder i landet.
Ome.tv er en videochatside, hvor brugerne kommunikerer via kamera og chat. Via Ome.tv, kan man helt
anonymt klikke sig igennem tilfældige video-forbindelser fra hele verden. Begge parter bliver præsenteret
med live video med det samme, og det betyder, at børn og unge i løbet af få swipes/klik kan ende med at
se videoer, der slet ikke er egnet for børn.
Kalundborg Kommunes IT-afdeling vil hurtigst muligt foretage blokering af tjenesten på kommunens
netværk.
Der kommer løbende nye digitale platforme, hvor børn og unge kan opleve grænseoverskridende adfærd.
Vi opfordrer derfor til, at man som forælder/fagperson taler med børn og unge om de risici, der er
forbundet med Ome.tv og andre lignende platforme.
Vi henviser til fem nedenstående råd til, hvis dit barn ser eller oplever grænseoverskridende ting på nettet
(kilde: Dr.dk / Jon Kristian Lange, seniorrådgiver v. Red Barnet).
1. Lyt uden at skælde ud
- Børn vil bare rigtig gerne, at der er en mor eller far, der lytter, siger Jon Kristian Lange som det første.
Det er vigtigt, at barnet bliver mødt med forståelse. Du må som forælder prøve at undgå skæld ud og at
give barnet en følelse af skam og skyldfølelse, selvom det også kan virke grænseoverskridende for dig, at dit
barn har set noget ubehageligt.
- Jeg er selv forælder og kan godt forstå de følelser. Men det er vigtigt, at man lægger det væk, så man kan
få talt med og lyttet til sit barn, siger Jon Kristian Lange.
2. Få mere information fra dit barn
Det er vigtigt, at du spørger ind til, hvad der er sket og får mere information fra dit barn. For eksempel ved
at spørge, hvor dit barn har set det og med hvem. Det er også en god idé at spørge, hvordan har dit barn

har fået fat i det. Måske har de fået tilsendt et link eller en YouTuber har talt om det. På den måde finder
du ud af, hvor det kommer fra og hvor der måske kan komme mere i fremtiden.
3. Forklar barnet, hvad de så
Der er stor forskel på, hvad der påvirker børn, alt efter hvor gamle de er. Noget kan føles
grænseoverskridende for en otteårig, mens det er noget helt andet, der kan påvirke en 17-årig.
- Specielt med et ungt barn er det vigtigt at forklare, at nogle gange kan man komme til at se noget
ubehageligt på nettet og at det er okay at tale med mor og far om det, siger Jon Kristian Lange.
4. Undgå forbud
- Det er vigtigt ikke at komme med forbud, for så bliver det bare endnu mere spændende, siger Jon Kristian
Lange.
Her er det i stedet vigtigt at få lavet en aftale om, at hvis det sker igen, er det trygt at tale med sine
forældre om det. Det er kun 25 % af børn, der taler med deres forældre om grænseoverskridende
oplevelser på nettet, ifølge Jon Kristian Lange.
- Det har stor positiv effekt for børn at tale med mor og far om sådan nogle oplevelser, siger Jon Kristian
Lange.
5. Lav en strategi sammen med dit barn
- Mange af de medier, børn og unge bruger, starter som en såkaldt mikrotrend, hvor det pludselig bliver
populært meget lokalt, for eksempel på et par skoler eller i en landsby. Mikrotrends skifter hele tiden, siger
Jon Kristian Lange.
Han råder derfor forældre til at lave en strategi sammen med barnet, så den er klar, når den næste
mikrotrend opstår. Brug de informationer du har fået fra dit barn, og tal med ham eller hende om, at I skal
tale om det næste, der bliver populært, og hvad han eller hun ellers foretager sig på nettet. Så ved I,
hvordan I skal håndtere det. Og vigtigst af alt ved barnet, at mor og far lytter, når de har brug for det.
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